Zápis z jednání
Komise pro sport RmP
Datum:

16.05.2022

Účast:

Řádní členové: 9 přítomno,
2 nepřítomni
Odborníci s hlasem poradním: 2 přítomni
5 nepřítomno

1.

Návrh na poskytnutí individuálních dotací z PPS

Předložené žádosti byly členům komise zaslány před jednáním k seznámení. Návrh na poskytnutí
dotací byl okomentován.
GOLF CLUB AKADEMIE DŘÍTEČ z.s. – Golfová akademie - podpora dětí ve všesportovní a golfové
přípravě. Požadována dotace na nájemné (fee) hrazené provozovateli golfového resortu Golf & Spa
Kunětická hora. Návrh dotace 100 tis. Kč.
Hvězda Pardubice z.s. – pořízení tyčkařského doskočiště – jedná se o pořízení nového tyčkařského
doskočiště v areálu MAS Dukla, které nahradí to současné, vybudované v roce 2004. Nové doskočiště
bude sloužit pro pořádání celorepublikových závodů a pro rozvoj mládeže. Návrh dotace 200 tis. Kč.
SK Pardubičky z.s. – Akumulační nádrž závlahového systému hracích ploch – pořízení akumulační
nádrže pro závlahový systém, jelikož došlo ke značnému úbytku spodních vod v lokalitě Pardubičky.
Požadovaná dotace bude sloužit na pořízení druhé akumulační nádrže na vodu pro závlahový systém.
Návrh dotace 150 tis. Kč.
Klub potápěčů Pardubice, p.s. – MČR v ploutvovém plavání – pořádání Mistrovství ČR v ploutvovém
plavání v pardubickém Aquacentru. Původně se akce měla uskutečnit v Liberci, ale pro nevyhovující
podmínky jeho bazénu byla akce přesunuta do Pardubic. Požadovaná dotace bude sloužit na pronájem
bazénu. Návrh dotace 70 tis. Kč.
SH ČMS – Krajské sdružení hasičů Pardubického kraje – MČR v požárním sportu – pořádání
Mistrovství České republiky v požárním sportu v areálu MAS Dukla v Pardubicích. Požadovaná dotace
bude sloužit na rozhodčí, technickou četu a propagaci. Návrh dotace 50. tis. Kč.
Sportvisio, z.s. – Gladiator Race Taxis Pardubice – pořádání populárního závodu Gladiator Race na
dostihovém závodišti v Pardubicích. Požadovaná dotace bude sloužit převážně na pronájem areálu,
včetně sprch a sociálního zázemí. Návrh dotace 25 tis. Kč.
Českomoravský hokejbalový svaz – Evropský pohár juniorů v hokejbale – pořádání Evropského
mezinárodního turnaje v hokejbale, které bude probíhat v tréninkové hokejové hale zimního stadionu
a na hokejbalovém hřišti v Polabinách. Požadovaná dotace bude sloužit na pronájem tréninkové

hokejové haly, pronájem hřiště v Polabinách, na zdravotnickou a pořadatelskou službu. Návrh dotace
75 000 Kč.
TJ Tesla Pardubice z.s. – vybudování sociálního zázemí pro ženy a hostující týmy – vybudování sprch
a WC pro oddíl stolního tenisu, který kvůli nevyhovujícím podmínkám nemůže postoupit do vyšší
soutěže. Požadovaná dotace bude sloužit na stavební úpravy a materiál. Návrh dotace 70 tis. Kč.
Hvězda Pardubice z.s. – Mzda správců Městského atletického stadionu – Žádost o poskytnutí
finančních prostředků na mzdu 3 pracovníků, kteří provádí údržbu areálu MAS Dukla v průběhu roku.
Návrh dotace 0 tis. Kč.
TJ Tesla Pardubice z.s. – podpora významného sportovce D. Kubeše – žádost na zajištění potřebných
tréninků pro talentovaného lyžaře D. Kubeše v průběhu celého roku. Návrh dotace 0 tis. Kč.

Komise pro sport navrhuje poskytnutí individuálních dotací a doporučuje radě a zastupitelstvu města
schválit poskytnutí dotací v navrhované výši dle tabulky, která je přílohou č. 1 tohoto zápisu.
•

2.

pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0

Návrh byl schválen.

Sportovní dny v Enteria aréně

BK Pardubice, a.s. – reprezentační turnaj mužů v basketbalu. Jde o poslední přípravný turnaj před
Mistrovstvím Evropy, které proběhne v září v Praze. Turnaj proběhne ve dnech 11. – 14.08. 2022 a
budou se ho účastnit reprezentační výběry Chorvatska, Bulharska a ČR. Očekává se účast diváků z celé
ČR, jelikož by týmy měly nastupovat v kompletních sestavách pro ME.
Komise pro sport doporučuje Radě města Pardubic zařadit tuto akci do programu sportovních dnů v
Enteria aréně pro rok 2022 v režimu vyrovnávací platby poskytované dle Smlouvy o poskytování služeb
obecně hospodářského zájmu uzavřené mezi statutárním městem Pardubice a společností Rozvojový
fond Pardubice a.s. dne 29.12.2017, ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 30.6.2020.
•

pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0

Návrh byl schválen.

3. Různé
•

Proběhla diskuze o podmínkách údržby areálu MAS Dukla vyplývajících ze smlouvy o pronájmu
areálu

•

Úkol pro tajemníka komise - ověřit od člena sportovní komise volný termín v loděnici
TJ Dynamo Pardubice pro pořádání dalšího zasedání sportovní komise

•

Zástupcem OŠKS vznesen dotaz na rozeslání evidenčních karet sportovním oddílům pro
aktualizaci dat, odsouhlaseno členy Komise pro sport

•
•
•
•

Místopředseda informoval členy Komise pro sport o úmrtí bývalého člena O. Bartoška
J. Horálek vznesl dotaz na otevřená hřiště pro veřejnost v Pardubicích na Svítkově, který byl
zodpovězen členy Komise a zástupci OŠKS
Předseda komise informoval o požadavku od TJ Sokol, svolání schůzky na téma poskytnutí
dotací v nadcházejících letech
Úkol pro zástupce OŠKS – zjistit, jaké práce byly provedeny v areálu MAS Dukla za loňské
převedení finančních prostředků z Programu podpory sportu na Odbor majetku a investic pro
rekonstrukci trávníku v MAS Dukla

Zapsal:
O. Menyhárt, tajemník komise pro sport

Dne:
20.05.2022

Zápis ověřil:
Miroslav Herudek, předseda komise
Petr Klimpl, místopředseda komise

Příští jednání: 13.06.2022 od 15:30 dle aktuálních možností. Forma a místo jednání bude
v předstihu členům komise sděleno tajemníkem komise.

